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1. Orientações Práticas 
Preparar um belo ambiente para acolher com alegria os irmãos que vêm para o encontro fraterno. 
Colocar em uma mesa com toalha, pão e vinho, flores, vela, fotografias do grupo, imagem de São 
Pedro Julião Eymard, Apóstolo da Eucaristia, e de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, para 
lembrar Maria, a mulher eucarística que soube partilhar Jesus, Pão da Unidade. Também, a frase “A 
EUCARISTIA, SACRAMENTO DE AMOR, COMO DESCOBERTA ORIGINAL EM PADRE 
EYMARD”, tema deste roteiro. 

 
2. Fraternidade – Palavra de Acolhida 

2.1. Palavra de Acolhida  
“São Pedro Julião Eymard tinha a chama do fogo eucarístico sempre acesa em seu coração e 

queria fazer algo de grande para revelar o amor e a bondade de Deus, presentes no Sacramento do Amor. 
Que belo ideal!”  

Neste encontro, vamos refletir sobre A Eucaristia, Sacramento de Amor, como descoberta 
original em Padre Eymard. Esta revelação fez com que ele colocasse sua vida a serviço dos pobres, 
dos sacerdotes e de muitos outros, tudo como resposta a esse dom de amor. 

Acolhamo-nos, cantando: 
 
Refrão: Igualdade, fraternidade nesta mesa nos ensinais, as lições que melhor educam, na Eucaristia é 
que nos dais. (bis) 
 
3. Fraternidade – Partilha de vida orientada e oração (25’) 
3.1. Partilha de vida 

Padre Eymard nos convida a participar desta chama de amor: “Ide e ateai o fogo da Eucaristia 
aos quatro cantos da terra”.  

• Como tenho respondido a esse convite que me faz a Eucaristia, dom de Deus?  
• Minha resposta tem sido dinâmica e transformadora?  
• Estas motivações têm ajudado minha vida eucarística? 

 
 3.2. Oração Inicial (10’)  

A Eucaristia é, por excelência, um dom de Deus, e nós, discípulos de Jesus, somos convidados a 
participar dessa Nova Aliança de Amor.   
Invoquemos a Santíssima Trindade, cantando: 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 
Escuta da Palavra 

Refrão de aclamação: “Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos 
outros, assim como eu vos amei”, disse o Senhor! (bis) 

Leitura: Jo 13, 34-35 
 Cantemos mais uma vez interiorizando, a Palavra proclamada.  

   Preces espontâneas a partir da realidade que foi iluminada pela Palavra. 
Pai Nosso... 
Oração conclusiva 
 
Pai, nós te rendemos graças, por haver suscitado 
em sua Igreja São Pedro Julião Eymard. 
Seguindo suas pegadas, tu nos chamas a 
continuar sua missão na Igreja e para o mundo. 
Dá a nós, também, sua profunda experiência de 
teu Amor, seu abandono incondicional ao 

Cristo, teu Filho, sua docilidade ao Espírito, sua 
fé viva na Eucaristia para sermos, a seu 
exemplo, testemunhas críveis e anunciadores 
infatigáveis da Vida que jorra desse 
Sacramento. 
 Amém!

 
4. Fraternidade - Palavra de Memória (5’) 
Leitura da Ata: fazer memória, recordar o encontro anterior. 
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5. Fraternidade – Palavra Refletida (15’) 

Padre Eymard era um dos primeiros, em seu tempo, a reconhecer no Sacramento da Eucaristia a 
prova suprema do amor com que o Senhor nos amou e que nos deixou como sinal de uma aliança nova e 
eterna.  

Uma vez compreendida essa verdade profunda, tudo muda.  A Eucaristia torna-se uma fonte de vida, 
de alegria, de esperança e de forças. E Padre Eymard não se poupa para buscar introduzir seus 
contemporâneos no mistério de amor. Sua missão: Colocar a Eucaristia no centro da vida cristã como a 
irradiação de um amor sem limites e sem reservas. 
 

TEXTOS DE PADRE EYMARD 
RA 19 – Diretório dos efetivos. Capítulo 1º (OC VIII, 478) 

 5.1 - 1- Do amor Eucarístico 
 O amor de Cristo no Santíssimo Sacramento deve ser o princípio de vida de um efetivo; todos os 
atos de sua vida devem ser como os frutos naturais: tal amor, tal vida. Mas como o amor eucarístico de 
Jesus Cristo pode tornar-se o princípio de vida do adorador, sua virtude dominante? Para chegar a esse 
feliz resultado, são necessários dois meios essenciais: o primeiro, convencer-se mesmo de que a 
Santíssima Eucaristia é o ato supremo do amor de Jesus de Cristo pelo homem; o segundo meio, 
convencer a si mesmo de que o amor do homem é o fim da instituição da divina Eucaristia. 
 5.2 - O amor de Jesus Cristo na Eucaristia. Pregação (OC XII, 213) 
 3- A instituição da adorável Eucaristia é este dom supremo e perpétuo; daí seu nome de 
sacramento de amor. Sim, meus irmãos, é o sacramento por excelência do amor de Jesus  Cristo pela 
humanidade resgatada. 
 PO 37, 6 - 8 de maio de 1862. Quarenta horas entre os beneditinos do Santíssimo Sacramento 
em Paris.  (OC XII, 597) 
 2- Ela [a Eucaristia] forma no amor e nos atos de amor que não são outros senão as virtudes.  
    A Eucaristia é o sacramento de amor porque Jesus Cristo exaure aí seu amor. Ele dá tudo o 
que ele tem e a si mesmo. Ele quer formar-nos no amor. Ele nos força a amá-lo pelo excesso de sua 
caridade. 
PC 13,2 

5.3 - Primeira comunhão. Pregação. “A Eucaristia é um sacramento de amor”. (OC 
XIII, 552) 

 Todos os sacramentos de Jesus Cristo são um efeito de sua bondade infinita e uma graça 
preciosa de seu amor, mas o sacramento de Eucaristia é o sacramento de amor por excelência. 
Os outros sacramentos encerram a graça santificante, mas o da Eucaristia encerra o próprio 
autor da graça; dos outros sacramentos decorrem alguns raios divinos, mas na Eucaristia, é o sol 
inteirinho de justiça e de amor que se dá livremente. Ela é a maneira incandescente do amor 
divino e é deste sacramento que Jesus Cristo disse: “Eu vim trazer o fogo divino sobre a terra e 
todo meu desejo é vê-lo incendiar todos os cantos”. (Lc 12, 49). 
 

6. Fraternidade – Palavra partilhada (15’)   
• Que definição ou descrição da Eucaristia lhe é mais familiar; qual lhe é mais cara? Por quê? 
• Como desenvolver mais esse aspecto de amor na catequese eucarística? 
• Quais consequências imediatas e práticas teria para você essa acentuação do Padre Eymard? 

 
 

           7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês (3’) 
 Voltar ao Projeto de Vida para refletir seu conteúdo, em especial, o capítulo II – Uma Vida 

moldada pela Eucaristia. Deixar-se mergulhar nesse Sacramento de Amor, a Eucaristia para, 
como discípulos missionários, abrir-se cada vez mais a um pensar, sentir e atuar eucarísticos na 
vida familiar, na sociedade e na comunidade. 
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Parabéns!! 
Que o Deus 
da vida os 
abençoe com 
muita saúde, 
amor e 
perseverança! 
 

8. Fraternidade – Avaliação (5’) 
Façamos uma rápida avaliação de nosso encontro:  

• O que foi bom?  
• O que poderia ter sido melhor?  
• Sugestões?    

   
9. Fraternidade – Palavra Informada (5’) 

 ACONTECIMENTOS NA VIDA DE SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD: 
 1º de junho de 1856: ele toma posse da casa da Rua de Inferno 
 02 de junho de 1856: ele celebra pela primeira vez a Eucaristia 
 23 de junho de 1859: 1ª exposição em Marselha 

 ANIVERSÁRIOS: 
• RELIGIOSOS:  

Padre Francisco de Oliveira Marques Júnior, sss – 02 de junho 
Padre Sebastião Leite Mezêncio, sss – 06 de junho 
Irmão Renivaldo Bruno, sss – 15 de junho 
Padre Hernaldo Pinto Farias, sss – 24 de junho 

• LEIGOS E LEIGAS SACRAMENTINOS:  
Bárbara Lúcia Batista Camargo Barbosa – Uberaba – 04 de junho 
Liduina Maria Silva Araújo – Fortaleza/ São Benedito – 08 de junho 
Maria Goretti dos Santos – Uberaba – 13 de junho 
Maristella Alves Ribeiro Silva – Uberaba - 15 de junho 
Luiza Cançado Machado – BH – Servas - 16 de junho  
Maria do Socorro Reis Miranda – Sant’Ana – RJ – 17 de junho 
Ivanete Maria Ferreira Vieira – Sant’Ana – RJ – 18 de junho 
Eduardo Diniz Freitas – Sete Lagoas – 21 de junho 
João Figueiredo de Matos – Uberaba – 26 de junho 
Maria Edina da Silva Américo – Sant’Ana – RJ – 30 de junho 

 ACONTECIMENTOS: 
 Junho 2010 - Ano litúrgico: 03 de junho: Festa do Corpo e Sangue de Cristo. 
 Congresso Eucarístico Nacional: Glória, Luiza, Marilda, Nelo e Viviane estiveram 

participando do XVI CEN em Brasília, de 13 a 16 de maio de 2010. Foi um acontecimento 
de fé e amor a Jesus Eucarístico! Participamos da feira católica, junto com Padre Jésus, sss, 
no Serviço de Animação Vocacional dos religiosos e dos leigos e leigas sacramentinos. 

 Promessas: dia 23 de maio, domingo de Pentecostes, foi o momento feliz da Celebração das 
Promessas de Vida dos Leigos e Leigas de Uberaba.  Foram 18 leigos, sendo 17 que fizeram 
a formação e 01 leigo que foi acolhido pela sua vida de partilha eucarística.  

 Promessas: Está marcada para junho a Celebração das Promessas dos Leigos de Caratinga. 
  
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão 
“A mesa da refeição e da festa integra, redime e eleva o ser humano destituído de sua dignidade, de sua 
capacidade de sonhar com o pão bendito de cada dia”.  

Ir. Marcelo Carlos da Silva, sss (Reflexões Eucarísticas sobre a Mesa da Refeição)  
Cantar o refrão: Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa 
favoreça, favoreça nossa comunicação. 
 
11. Pensamentos do Mês (1’) 
“Vá sempre à Santa Comunhão: é a vida e sua única virtude. Eu digo única, 
porque é Jesus formando-se em você. Olhe a Santa Comunhão como um 
puro dom da misericordiosa bondade de Deus, um convite a sua mesa de 
graça, porque você é pobre, fraco e sofredor; então, vá com alegria.” 

 (livro sobre a vida de São Pedro Julião Eymard).  
 
    

 
Roteiro elaborado com a contribuição da Leiga Sacramentina de 

Uberaba 
Marilda do Rosário Dias 
marilda.dias@yahoo.com 
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